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a hosoknek - legyenek regebbiek vagy ujabbak - mindig helyiik lesz peldakbpek
kozott (csupan az valtozik, hogy kik szemelyesitik meg a hosoket). Az orientdcios
szemelykent megnevezettek kore bar 6vrol cvre elterest mutat, tulajdonsagaik
amelyek miatt a fiatalok szemeben kittinnck, egeszen hasonloak maradtak.
Az is erdekcs, bogy miert kozel allando azok aranya, akik a szuleiket nevezik

meg peldakepnek. Hipotezisunk szerint az egyre narcisztikusabb, az onmcgvalosi-
tast kiemelten kezelo, hedonistabb fiatalokban cgyuttal melyen benne van a bi-
zonytalansagtol 6s a csalodottsagtol valo felelem is, 6s

£

kell a biztonsag’, de ugy,
hogy mar nem aldozndnak fel erte semmit. Csak rem61hetjiik, hogy lajkolas koz-
ben nem felejtenek ei szeretni!

Vajda Zsuzsanna

Egyeni identitas a halovilagban

Allj, ki vagy?

Az identitas, mint azt manapsag sokan legalabbis a szemelyi igazolvany angol es

francia neve alapjan sejthetik, azonossagot, azonosithatosagot jelent. A hatosagok

szamara az egyenek fizikai azonossaga a fontos, am napjainkban ez a fel evsza-

zada meg egyszeru feladat is bonyodalmakkal terhes. A fenykep erteket vesztette

- a kiilso atalakitasanak korlatlan lehetosegeire hamarosan visszateriink. A vala-

mikor tevedhetetlennek tartott njjlenyomat megbizhatosagaval kapcsolatban is ket-

scgek merultek fel. Az angol tronorokos ujsziilott kisfianak azonosithatosagat epp-

ugy bor alatti chippel igyckeztek biztositani, mint a NASA, a Pentagon vagy akar

exkluziv klubok tagjaidt. Am a bor ala ultetctt eszkozt is ki lehet cserclni, bizo-

cydra megsziilctik az iriszkcp manipulAlasanak modszere is - csak idfi k6rd6sc (ha

ugyan mdr nem gyakorlat a szigoruan titkos szcrvczetekben), hogy kizarolag a

DNS-vizsgalat eredmenyet fogadjak el hitelesnek.

Raadasul elofordulhat, hogy leljesseggel ertelmetlerme vdlik ez a hiszleria a fi-

zikai identitas koriil: fennall a veszely, hogy az egyen fizikailag ugyan azonos,

„beliil” megis megvaltozik. Kinos, hogy minden egyes egyenben ott rejtozik vala-

mi kiszamithatatlan entitas: szubjektum, en, szelf, identitas - a sokfele nev arra

utal, hogy ezt a valamit a tudomanyoknak nem sikeriilt egyertelmuen megragadni.

Teny, hogy a huncut szubjektumok nemcsak titkokat kepesek kiszivarogtatni, vagy

a meggyozodesiiket megvaltoztatni, elmeletileg meg az a pillanat is bekovetkezhet,

amikor nem vasarolnak meg hasznalhatatlan dolgokat, vagy ingeriilten elzarjak a

k6szuleket, amikor a kepernyon embertarsuk gilisztat eszik.

Bar a tudosok mar a legjobb uton vannak a fele, hogy kiilonbozo szervek utan

az agy reszeit is kicsereljek, ma, a tdmegkommunikacio koraban vannak olcsbbb

6s hatekonyabb eszkozok is, hogy korlatozzuk az engedetlen en hatalmat. Eredme-

nyess6giik tanujclc, hogy ma a konformizmus olyan megnyilvdnulasaival talal-

kozunk, amclyckrdl a lcgkcmcnycbb diktaturdk is csak dlmodni mertck. Emberek

millioi hordanak egylbrma cipot, ruhat; egyensminkel, egyenarcot, -labat, -hasat,

-nemi szervet keszittetnek maguknak. Sajat elhalarozasukbol esznek szeles e viia-

gon egyforma, rossz izu es egeszseglelen eteleket, meglepoen nagy sikerrel jarl a

sved butorgyarto ama torekvese, hogy egeszen kiilonbozo kulturalis hatleru embe-

rek egyforma butorok kozott eljenek. Se szeri, se szama azoknak, akik onkent tar-

jak ki az ajtot maganvilaguk titkai elott.
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Az egyen ertekenek hanyatlasaval az egy6ni elet erteke is halvanyodni latszik.

Az 61etveszelyes sportokat kedvelok, Himalaja-mdsz6k, madarcmberek novekvo
tdbora mellctt talan a leginkabb sokkolo tapasztalat ezen a teren a Mars-expedfcibc.
Sok tizezer ember jelentkezett egy olyan ufazasra, amely igy vagy ugy, de veget
vel a foldi letnek. 1 Az d valasztasuk, es sok mas tarsuke - eletiiket is hajlandok
koekira tenni, hogy szerepeljenek a kepemydk altal teremtelt vilagmerctu show-
ban jelzoi azoknak a valtozasoknak, amelyek az elmult evtizedekben az cmberek
Qnmagukkal, sorsukkal, identitasukkal kapcsolatos viszonyaban vegbementek.

Mediavilag

Ha megkerdeznenk az „utca emberet” mi van a font idezett jelensegek hatlereben,
tizbol kilencen bizonyara a „mediat” emlitenek. Mindennapi elmenyiink, hogy
mcdiumokon keresztul latjuk es lattatjuk dnmagunkat, mediumok segftsegevel

erintkezunk a szeretteinkkel, elektronikus eszkozok segitscgevel dolgozunk, fo-

gyasztunk es szorakozunk. Naponta sok orat toltunk kepcrnyoket nezegetve, las-

san el sem szakadunk toliik. A mai szulok ultrahangos felvetelcn latjak eloszor a
gyerekiiket magzat koraban, kesobb berrego „kixtyuk” segitsdgevel igyekeznek
meggydzddni rola, hogy jol erzi magat Sok magara maradt rokon vigasztalja ma-
gat azzal a tudattal, hogy unokaja pontosan tudja: a kepernyon a szeretett nagy-
papa integet neki. A csalMi esemeny, keresztelo, eskiivd, sot ujabban a temetds is

attol lesz esemeny, hogy felvetelek sokasaga keszul rola.

Mivel a „media” mindeniitt jelen van, hajlamosak vagyunk elfeledkezni rola,

hogy a mediumok evolucioja 6s az ditaluk kozvetitett tartalom meghatarozott gaz-
dasagi es politikai erdekek kifejezoje. Az utobbiak kepviseloinek maguknak is er-

dckukben all ugy feltiintetni, mintha maguk a „mediumok”, es nem a mdgdltuk
6116 erdekviszonyok lennenek az emberi viselkedcs 6s moral nagy hatasu alakitoi.

Amikor mediarol beszelxink - hivja fel a figyeimet Jameson,2 baloldali tarsadalom-
kutato - akkor valojaban harom osszefiiggo, de mdgis nagymertekben kiilonbozd
termdszetu 6s egymastol fiiggetlen mukodesu jelens6grdl van szo: a mediumok
kozvetitette tartalomrol, amely a kulturalis termekek elddllitasat jelcnti, a techno-
log iarol, valamint egy tarsadalmi intezmenyrol. A „media” leegyszerusitd es nehe-
zen definialhato fogalmanak hasznalata gyakran feliiletessd teszi a tudomanyos
diskurzust. Pelddul bizonyara sok ezer tanulmany sziiletelt mar a media „hatasai-

1 Es ami meg megdobbentobb: nem volt (vagy legalabbis a hazai nyilv&nossdghoz nem. jutott el, az
nem vett benne reszt) nyilvanos tiltakozas az emberekkel val6 kfsMetezds, az eletek kockaztatasa

ellen, holott mindczekel egyebek kozott az ENSZ alapokmdnydnak tdbb cikkelye is tiltja.

2 Fredric Jameson: Postmoderism or, the Cultural Logic oflMte Capitalism. Duke University Press,

1991.

nak” tanu 1manyozasara, holott nyilvanvalo, hogy ezen az altalanositasi szinten

barmi bebizonyithato vagy cafolhato. A definlcios problemak nem jelentektelen

szerepet jatszhattak abban, hogy a szakdrtdk egy csoportja szerint „(...) a tdbb 6vti-

zede zajlo kutatasok egyike sem tudott a media kdzvetlen hatasara vonatkozo, azt

kello bizonyossaggal alatamaszto adatokat felmutatni” - l'rja Myat Kornel.3

A mediafogalom tulaltalanositotl volta miatt nehez ertelmezni Myat azon meg-

allapitasat is, amely szerint a mediahatasok kutatasa valtoz6konys6guk miatt is ne-

hez - vajon miert ne lehetne tudomanyos kutatas targya a valtozas merteke es ter-

meszete? Termeszetesen ennek is csupan akkor van ertelme, ha rogzitjiik, hogy a

media melyik ertelmezesere gondolunk.

Gerbner4 mas okokbol szkeptikus a hatasvizsgalatokkal kapcsolaiban; egyuttal

ramutatva, hogy egy ilyen osszetett tarsadalmi rendszer empirikus vizsgalatanak

sokfdle buktatoja van. „A kozlesek »hatasait« vizsgalo kiserleti es kerdoives vizs-

galatok java resze szinte semmivel sem gyarapitotta a tdmegkulturalis folyamatra

vonatkozo ismereteinket” - allapitja meg. Allasponlja szerint ennek fokent az az

oka, hogy a kutatasok tobbsege a nezok aktualis viselkedeset vizsgalta, a mcdiaha-

tast nem tekintette folyamatnak. „A tdmegkommunikacio hatasai elsosorban nem

azzal irhatok le, amit a hatasara megtesziink, hanem azzal, ami a letiik folytan

minden megtett dolog jelentes6hez hozzaadodik. Es ez a szerep j6val alapvetdbb es

dontobb folyamatot hordoz. A tdmegkommunikacio kovetkezmcnyeit a tomegesen

termelt es muszaki eszkozok segitsegevel atvitt kozlemenyrcndszerek, valamint a

kulturaban mcgfigyelhcto tag ertelmu kozos kepzetek es fogalmak dsszefugg6se-

ben kell megkercsnunk” - irja Gerbner.

Irasomban a tomegkommunikacios mediumok sajatos vonatkozasat jarom ko-

rul: hogyan hatnak ezek az eszkozdk mint tukrozdk az egyeni identitasra, hogyan

alakxtjak azt a modot, ahogyan az egyen szubjcktumat, egyediseget megeli. Alata-

maszthalo-e a mediumok hatasa a tomeges konformizmus idezett es mas peldai-

ban? Realis-e a globalizalt posztmodem vilhg biraloinak az az aggodalma, hogy

bizonyos mediahatasok gazdasagi es hatalmi erdekek szolgalataban veszelycztetik

az egyeni identitas felepiileset? A mar id6zett Jameson,5 peldaul a kovetkezokepp

fogalmaz: „A kulturalis patoldgia dinamikajaban bekovetkezett valtozast ugy jelle-

mezhetjiik, hogy a szubjektum elidegenedesenek helyet atvette a szubjektum szet-

toredezese.” Az ilyen fogalmak ohalatlanul megidezik a kortars elmeletek egyik

divatos tematikajat, a szubjektum „balalat”, az autonom polgari individuum veget.

Nem osztja a fenti aggodalmakat a mediahatas-kutatasoknak az a vonulata,

amely szerint a tdmegkommunikacio iranyitoi, valamint a n6zdk 16nyegeben azo-

3 Myat Komel: Mcdiaelm61etek es a keso modem mediakomyezct. http://www.mediakutato.hu/

cikk/20 1 0_02_nyar/04_mediaelmclet.

4 George Gerbner: A media rejtett iizenete. Budapest, Osiris, 2000. 158.

5 Jameson i. m. (2. lj.) 35.
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nos sulyu szereplbk az uzenetek alakitasaban. McQuail6 megegyez6ses alapu me-
diabefolyaskent jellemzi ezt a felfogast, amely szerint „a media legfobb hatasa az

uj jelentesek letrehozasa, es az, hogy ezeket a jelentdseket szisztematikusan juttat-

ja el a kozonseghez, ahol is ezek - bizonyos merlegelesek alapjAn - beleepiilnek

(vagy eppen nem epulnek bele) mar meglevo es gyakran korAbbi kollektiv azono-

sulasok altal alakitott szemelyes jelentesstrukturakba”

A mar idezett Myai Komel hasonloan velekedik. Egyetertoen idezi Dayan es

Katz modelljet, amely meg a televizios korszakbol szarmazik:

„...a nezo a televizibval allandd pArbeszAdet folytat, az uzenetek ertclmczese a nezo tarsa-

dalmi kulturAlis identifikaciojdnak fuggvenye. A media iizenete lgy csak a2okra van hatas-

sal, akik tudjak es kivanjak hasznalni azt. A befogadok a media diskurzusainak segitsegc-

vel hatarozhatjak meg sajat azonossagtudatukal Agy, hogy a befogadas folyamataban aktiv

es kreativ szerepet vallalnak.” 7

Ezekben a megkozelitesekben tehat eppenseggel a biralok Altai feltett indivi-

duume, az 6 kulturalis identitasae a dontd szerep az „iizenetek ertelmezes6ben”,

vagyis a media hatasainak alakitasaban. Csakhogy felmeriil a kerdes, honnan
szarmazik a kulturAlis identifikacio, amelynek alapjan a nezo ertelmezi az iizene-

tekct. Mi volna a forrasa az impulzusokat szelektalo egyeni aulonomianak? Vajon

feltctclczheto, hogy ebbcn az azonosulasban ne jatszananak alakito szerepet a me-
diumok, amelyek tarsadalmi jelentoseget a Myat altal kepviselt „birminghami is-

kola” is rendkiviilinek tartja? Myat a „posztmodem elmeletekben felszabadiiott,

jelenleskonstruA16” felhasznalorol beszcl, aki „a detektiv, a turista es az ujsagiro

tulajdonsagait egyesiti magaban,” „gyiijtoget6 modjara »garazdalkodik« az uj tne-

diakornyezet kulbnfele hibrid mddiumai kozott, es kedve szerint valogat az ot er-

deklo tartalmakbol”.8 Csakhogy a felhasznalo „felszabaditAsanak” nines koze a

tarsadalmi emancipaci6hoz: a Myat Altai kepviselt mediahatasokat kutato iranyzat

„szabaditotta” fel a nezot, eldontve, hogy a korAbbi kutatAsok 6s a frankfurti iskola

allaspontjaval ellentetben egyenrangu szerepI5k6nt vesz rdszt a media hatasanak

alakitasaban. Az, hogy a mediumok mukodeset az egyenek. a „felhasznA16k” ira-

nyitjak, tokeletesen illeszkedik abba a vonulatba, amely a politikai rendszerek

diszfunkeioit a valasztoknak, a tarsadalmak kozotti kiilonbsegeket a helyi lakossag

intelligenciajanak tulajdonitja, igy sikeresen elterelve a szot a gazdasagi es tarsa-

dalmi erokrdl.

6 Denis McQuail: A tdmegkomtnunikici6 hatasairol. In: IIamp Gabor - HorAnyt Ozseb: Szoveg-

gyujtemeny a tarsadalmi kommunikdcio tanulmanyozdsdhoz. Muegyetemi, 2005. 162-199.
7 Dayan 6s Katz modeilje.

R A tanulmany intemetes valtozataban nincsenek oldalszamok. Az idezetek egy reszet a szerzo

Csaszi Lajostol id6zi.

Tanulmanyomban azokhoz szeretndk csallakozni, akik az utobbiak szerepet

igyekeznek lattatni az individualitast es az autonomiat veszelyezteto feltetelek let-

rehozasaban. Torteneti osszehasonlitdsok es nehany jellemzo pelda segitsegevel

azt igyekszem aldtamasztani, hogy a 21. szazadban - elteroen a megelozo mintegy

k6t evszazad hagyomAnyatol - a „hetkoznapi egyen” sajatos esapdahelyzetbe ke-

rul: az az erzese tamad, hogy egy arctalan tomeg reszekent tesz szert identitasra.

Szubjektum, individuum, szelf, identitas

Nemcsak a media, hanem az identitds cs fent felsorolt rokon drtelmu fogalmai ko-

rul is sok a tisztazatlansag, A pszichologusok erofeszitesei, hogy egyseges es

„operacionalizalhato” emberkepet szallitsanak a tarsadalomtudornanynak, nem

jartak sikerrel. Lanyi9 Ilusserlre tamaszkodva a kovetkezokeppen irja le a pszicho-

logia dilemmajat A test - nyilas cimti tanulmanydban:

„Az erkolcsi dontes kepessegevel rendelkezo szubjektum szabadsaga cs az egyen biologiai-

tort6neti meghatiru/.ottsaga feloldhatatlan ellentmondAsnak tunt a modern termeszet-

tudomdnyos szcmlclct szdmara. (...) A jol bevalt formula egy puszta „es”-sel oldja fel a ku-

lonfele tudasteruleteken 6s vilagnezetek jegyeben kialakult emberkepek inkonzisztencidjdt,

a kbvetkezetes megalapozas igenyet pedig onerzetesen hdritja cl.”

A szubjektum termeszetere vonatkozo eldfeltevesek bizonyos fokig tehat vilag-

nezeti termeszetuek - azok is, amelyek szerint a mentalis mukodes kizarolag ter-

meszettudomanyos eszkozokkel vizsgalhato. A pszichologusok csdkkenfi hanyada

az emberi ncmbeliseg tartozdkdnak, vagyis lenyegeben biologiai adottsagnak tart-

ja az emberi tudatot. Jenkins10 angol szociologus meggyozodese szerint a reflexiv

self-identitas cgyertelmucn emberi mivoltunk meghatdrozoja, amely barmilyen

torteneti-kulturalis felt6telek kozott megtalalhato. Arra is felhivja a figyelmet,

hogy az identitAs fogalmanak helye van az alkalmazott teriileteken, a gyakorlati

dletben is: a politika nemzeti, lokalis identitasrol beszel, a reklam es a marketing

kedvelt fogasa, hogy bizonyos termekek fogyasztasa uj identitassal jar. Manuel

Castells,11 a globalizalt informacios tarsadalom egyik legismertebb kutatoja

Calhount idezi, aki arra hivja fel a figyelmet, hogy minden lctczo kultura megkii-

lonbozteti az ent es a masikat, a mit es az oket. Maga Castells patetikusan fogal-

9 LAnyi Andris: A test - nyilis. In: Lanyi Andris (szerk.): Az ember fdj a Jbldnek. Budapest,

L’llarmattan, 2010. 38.

10 Richard Jenkins: Social Identity. Routledge, London, 1996.

11 Manuel Castells: A2 identitas hatalma. Budapest, Gondolat, 101

.
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maz, amikor kijelcnti: „Az emberek szivukbcn hordjak isteniiket. (...) [az emberek!
Isten orok ert6keinek megnyilvanulasi formai, cs mint ilyenek, nem oldodhatnak
fel, nem veszhetnek el a halozatok es az rnformacioaramok orvenyeiben.”
Am a pszicholdgiaban (amelynek identitasa szintdn veszelybe keruil, a legtekin-

telyesebb kutatohelyeken mdr atneveztek idegtudomanynak) joval nagyobb a befo-gs3 azoknak az amerikai behaviorizmus talajan sarjadt iranyzatoknak, amelyek
szcrint az emberi tudat legfeljebb narrativum, nines az emberekben a gondolatai-
kat, vagyaikat egysegbe foglald, szandekkal es akarattal rendclkezo „kozpont”
A rendkiviil divatos evolucios pszichologia szerint - magyarul is hozzaferheto mu-
veldi koze tartozik peldaul Steven Pinker, vagy a Cosmides es Tooby szerzbpa-
ros12 - az emberek viselkedeset az allatokehoz hasonloan bioI6giai adottsagaik de-
termindljik, es az:, hogy sajat tudattal, szandekkal es idenlMssal rendelkeznek,
illuzio esupan. Donteseikben, peldaul a parvalasztasban, a gyermekv&lJalasban, de
meg a foglalkozas valasztasaban is valbjaban biologiai erok man ifcsztalodnak. 13

Daniel Dennett, a Magyarorszagon is jol ismert filozofus, aki szinten az evolucios
elmelet egyik meglehetosen szelsoseges valtozatanak kepviseloje, tobb konyveben
is kifejtette meggyozodeset,. amely szerint „(...) nines egy olyan veges egyedi 161ek
vagy lenyeg. mely a szem61y azonossagat alkotnl Pusztan egy alanyi helyzet van
a szovegek vegtelen Mlojaban - a hatalom, a szex, a csalad, a tudomany, a koltd-
szet stb. - diskurzusaiban. S hasonlokeppen ninesen szerzo sem, vagyis olyasvala-
ki, aki ex nihilo hoz letre egy szepirodalmi muvet.”1'1

Miert identitas?

Miert valasztottuk a pszichologia enre vonatkozo nem tul jol debmalt kategoriai
koziil eppen az identitast? Az identitas fogalma rendkiviil nepszeru a tarsadalom-
tudomanyok kordben, es az elonyei koze tartozik, hogy mind a pszicholdgia, mind
a szociologia szamara ertelmezheto.

„Az »idcntitas« az a prizma^amelynek tukreben mai eletunk valamennyi oldalat vizsgaljak
cs ertelmezik; az igazsdgossagot es az egyenloseget is egyre inkabb az identitas »elismere-
senek« ibgalomkdreben targyaljak, de a kulturarol is a kiilonfelc identitasok sokfelesegenek

12 Steven Pinker: A nyelvi oszton. Budapest, Typotex, 1999; Leda Cosmides John Tooby;
Evolucios pszichologia, akpozb kurzus. In: Pl£h Csaba - Boros Ottilia (szerk.): Bevezetes a pszicho-
logidba. Budapest, Osiris, 2004. 3R-59.

13 Az evolucios pszicholdgia erotcljcs terhdditasat mi sem bizonyftja inkdbb, mint az a tdny, hogy
ha az ember az ..identiths” temajaban keres forrasokat a Google Scholar segitsegevel, egyre-masra
bukkannak fel az ailati idenfitassal foglalkozd cikkek es fanulmdnyok.

14 Daniel Dennett: Darwin veszelyes ideaja. Budapest, Typotex, 1999,
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6s kevereddsenek szemszdgebol beszelnek — mikozben a politikai folyamatok teoretizaldsa

tobbnyirc meg mindig az emberi jogok (azaz egy elkiiloniilt identitas joga) es a politikai

61et (az identitas felepitcse, elfogadasa 6s igenldse) koriil zajlik

-

irja Zygmunt Bauman

Identitas es globalizdcid cimu tanulmanyaban. 15

Az identitasfogalom mogott rejld tudatos azonosulas kulcsfogalom a szemelyi-

seg Lanyi altai ismertetett okologiai meghatarozasaban is.
16Az egyeni identitas te-

hat a szubjektumnak az a leirasa, amely utal ra, hogy ennek a formacionak egyeni

cs szocidlis dimenzioja is van. egyeni identitasok mindig egy kozos kultur&lis

kontextusban alakulnak ki; egy meghatarozott kollekti\mm 6n-elbeszeleseinek

keszleteben osztoznak, az adott kulturara jellemzo szocialis reprczcntdciok valto-

zatait kepviselik” irja Pataki Ferenc. 17 Giddens azt cmeli ki, hogy az on-identitas

nem egyszeruen az onmagunkrol vald tudast jelenti, hancm annak a tudatossagat,

hogy rendelkeziink az onreflexio kepessegevel. Az identity nem egyszeruen adott,

hanem a kontinuitast jelenti az egyen cselekedeteiben. 18

A nyugat identitasa

Egy dolgot biztosan tudunk az egyenisegen alapulo identitasrol: alig fel evszazada

a mi kulturkorunkben - amit roppant elnagyoltsaggal a nyugati vilag kozeposz-

talybeli kulturAjanak neveznenk - a masoktol valo kulbnbozes, az egyeni ddnt6s

6s kezdemenyezes volt a norma. Mikent Aron Gurjevics,19 az individuum tortbneli

kutatoja megallapitja:

„»Az Europa sziiletese« fogalommal jelolt dllalanos probl6makordn beliil az individuum

kerdese kuloaosen fontos szerephez jut. Mert vajon nem az eppen es kizarolag itt 16trejott

sajhlos szemelyisegstruktura tette vegso soron czt a foldr6szt a mai Eurdpava, illetve nem

ez valtoztatta-e az elszigetell, helyi civilizdciok vilagat egy kibontakozoban levo egyetemes

folyamat egyseges tereve? (...) A tarsadalmi viszonyok lijjaaiakult rendszere, az egyediilallo

etikai, vallasi modellek letrejottc cs az anyagi civilizhcio ter6n elert sikerek nem jelentenek

mast, mint az emberi szemelyiseg azon sajatos tipusanak valtozatos megjelenesi formajai,

amely lekiizdotte magaban a »torzsi, nemzetisegi lenyt« es amely fclszabadult a rendi kor-

latok alol, vagyis individualizalddolt.”

15 Zygmunt Bauman: Identitas es globalizdcid. Lettre, 2001. 42.

16 Lanyi Andras: A komyezettol az etikaig. In: L.tei Andrds (szerk.): Az ember fdj a Jbldnek.

Budapest, L'Harmaltan, 2010.

17 Pataki Ferenc: irzelem es identitas. Budapest, Oj Mandatum, 2004. 42.

18 Anthony Giddens: Modernity and Self-Identity. Cambridge, Polity Press, 1991.

19 Aron Gurjevics: Individuum a kozepkorban. Budapest, Atlantisz, 2003. 11-12.
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Ugyancsak Gurjevics veti fel, hogy az individuum problemajal a tortenettudo-

many sem tudja kezclni. Bar a kozelmultban egyre nagyobb erdeklddes mutatko-
zik a multbeli emberek gondolkodasmodja, mindennapi viselkedese irant, ezck a
kutatasok elsosorban a „kollektfv pszichologiat, az individual^ tudat szemelytclen
oldalat, vagyis azt a kozos tudattartalmat fejezik ki, amely a kisebb-nagyobb tar-

sadalmi csoportok sajalja, s ekozbcn a vilagszemlelet elemeinek egy adott, konkrdt
szemelyiseg tudataban kiaiakult egyedulallo konstellacioja az esetek tobbsegeben
elkeriili a figyelmiinket”.20

Azonban a problema. amit Gurjevics eszlel, nem a torteneszek szuklatokoruse-
gebdl fakad. Az egyeni tudat mas rugora jar. mint a tarsas-szocialis vilag jelense-
gei - az6rt egyeni. Bar a mai politologiaban tekintelyes kcpviseloi vannak annak a
tetelnck, hogy a szocialis esemenyek osszessege nem egyeb, mint az egyeni donte-
sek korusa - e nezet egyik hatarozott kepviseloje kozismerten Margaret Thatcher
volt, aki szerint tarsadalom sem letezik latnunk kell: az a tarsadalom, ahol az
egyeni dontesek mcchanikusan osszegezhetok kollektiv jelensegge, nem lehet mds.
csak falanszter. A tarsas-tarsadalmi tortenesek egyeni dontesek sokfdlcsegebol
alakulnak ki, meg akkor is, ha bizonyos helyzetekben - mikent a fenti peldakban
- az egyenek tomegei mcglepoen hasonloan viselkednek. Valojaban ugyanis - es
ez az, ami nemi optimizmusra kesztet - mis tarsas-tarsadalmi kozegben ugyan-
azok az egyenek maskenl fognak viselkedni 6s donteni - ahogyan ezt a tortenelem
cgesz menete tanusitja, Ezen tul remelhetocn mindig lesznek egyenek, csoportok,
amelyek szembeszallnak az uniformizald erokkel - hiszen m6g a Huxley Szep uj

vilag cirnu konyveben gonddal megtervezett mhtarsadalom eseteben is hiba csu-
szik a gepezetbe. Vagyis az egyeni identitas pszichologiai es torteneti jellegzetes-

sdgcinek megfejtesehez akkor jutunk kozelebb, ha a meghatarozott tortenelmi sza-

kaszokban fel6pulo identitasformakat hasonlitjuk ossze.

A konkret egyen

Kiindulopontunk a „konkr6t egyen” — ahogyan a francia szociologiaban nevezik —

,

vagyis az identitasnak az az aspektusa, ahogyan az egyenek eszlelik lesti valosa-

gukat. Feltevesiink szerint a tbmegkommunikacio meghatarozott hatasai meggyo-
zoen azonosithatok annak a vizsgalata alapjan, hogyan valtoztattak meg az
egyenek viszonyat materialis enjukkel, a sajat testukkel.

A tcsthez vald viszonynak es sokfele tortdncti es kulturalis valtozata letezik. Az
elmult evtizcdekben sokan es sokfelekeppen probaMk interprctalni a „termesze-
tesseg” fogalmat, alkalmankent a falusiakat, tdvoli foldreszek lakoit, vagy leg-

ujabban a (teljesseggel ismeretlen tortenelmi es fbldrajzi feltetelekhez kapcsolodo)

vadasz es gyGjtogeto nepcsoportot teve meg e sajatossag hordozoinak. A terme-

szetesseg kategoriaja azonban az emberi tarsadalomban nem ertelmezheto, Robin-

son Crusoe-t kiveve egyetlen ember sem elt tcrmeszetes kdrulmenyek kozott.

Ugyanakkor cafolhatatlan elettani es antropologiai adatok bizonyitjak, hogy a

modernizacio embere tobbet tudott a sajdt testenek mukodeserol, mint elodei es

utodai, es jobb viszonyban is volt vele. Bar a modernizacionak a mai tarsadalom-

ludomanyokban sokfele, tobbek kozott biralo leirasa es ertekelese letezik, mcgle-

poen keves ilgyelmet kaptak az adott idoszakban lezajlott antropoldgiai 6s demo-

grafiai valtozasok. Holott ezek hatasara az emberek millioinak elete valtozott meg,

altaluk tcremtodott meg az egyeni sorsvalasztas es identitas lchetdsege materialis

sikon is. A 17. szazadtol kezdve folyamatosan csokken, majd a toredekere zsugoro-

dik a gyerekk6nt, fiatalon meghaltak szama, a vilag tehetdsebb orszagaiban folya-

matosan javulnak az elet materialis koriilmenyei. 21 A tdplalkozasban is radikalis

viltozdsok mentek vegbe, a lakossag egyre szelesebb retegei jutottak allati feherje-

hez, es not! a hozzaferheto etel mennyisege is. Az 6ietkorulmenyek javulasa radi-

kalis valtozast eredmenyezett az egy6nek elettartamaban. Livi-Bacci22 adatai sze-

rint az elmult mintegy 150 evben 40 ewel nbtt az emberek atlagos elettartama.

A demografiai koriilmenyek pozitiv valtozasai fordulatot hoztak az egy6ni identi-

tas szempontjabol is: a halalozasok csokkenese es az eletkoriilmenyek javulasa

csokkentette a halal allando fenyegeteset, es tervezhetdve tette az emberi 6ietet.

A hosszabb elettartam es a kiszdmithatosag teremtette meg a lehctoseget a tartos

kotodesre es az ehhez kapcsolodo melyebb erzelmi kapcsolatra a szulok es gyer-

mekeik kozott - a szem6lyes visszajelzeseket nyujto, szereto es tartds szemelyi

kornyezet az egyeni identitasepites nelkiilozhetetlen el6felt6tcle.

A tortenettudomanyban lenyegeben konszenzus van a tekintetben, hogy az

egyeni identitas kiilonleges jelentosegre tesz szert a modernizacio soran. A polga-

rosodas, az ipari fej lodes, a politikai reszvetel mind olyan koriilmenyek, amelyek

feitetelezik az egyeni kezdemenyezest es dont6st. Mindezek elott azonban az em-

ber 6s a teste kozott letesiilt viszony, az elet kiszamithatosaga es a hosszabb elet-

tartam megvalosulasa nyitotta meg az utat. Igy lett a modernizacio az a tdrsadalmi

formacio, amely bizonyos ertelemben tomegek szamara tette lehetove az egyeni

identitast, amely korabban, csakugy, mint a vezeteknevek, csak a privilegizalt tar-

sadalmi retegek szamara volt el6rhetd. A testtel valo megjavult viszony tiikrozo-

dott a testi tokelctcsseg, a sport, az emberi ero es szepseg kultuszdnak kibontako-

zasaban. Ha az a k6rdes vetodik fel, hordozta-e magaban a kibontakozd testkultusz

a testis6ggel vald mai, eltorzult viszonyt, erdemes felidezni, hogy ebben az idoben

20 Uo., 10.

21 Mario Montanaw: Ehseg es hSseg. Budapest, Atlantisz, 1996.

22 Massimo Livi-Bacc}: A vilag nepessegenek rovid tortenete. Budapest, Osiris, 1999.
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a testtel valo torodes celja egyeni: egeszseg, haxmonia, nem a kiilsosegeken van a
hangsiily. A testkultusz korai kepviseloi, peldaul a gyogytorna es a terhestorna

hazai mcghonositojanak tartott Madzsar Alice elutasitja a mesterseges testalakito

szereket, hcvesen ellenzi a fuzo hasznalatat. Azt emeli ki, hogy az egycn felelos

sajat egcszsegenek megorzeseben, abban, hogy mine! tovabb megdrizze erejet

es k6pcsscgeit.2! A kesobbi fejlemenyek tukreben komikusan alszentnek tiinik a
Coubertin szellemcben a 19-20. szazad fordulojan sziiletett olimpiai eskii: ,,A leg-

fontosabb dolog az olimpiai jatekokban nem a gyozelem, hanem a reszvetel, ha-
sonloan az elethez: nem a diadal, az igyekezet afontosabb. A legalapvetobb dolog
nem az, hogy legyozd tdrsaid, hanem, hogy kiizdjjol."

Tiikrok 6s reflexiok

Rendkivul izgalmas kulturtorteneti kerdes, amelyet nem tanulm&nyoztak kello

alapossaggal: milyen szerepet jatszik a testhez valo viszonyban 6s az egyeni iden-

titas formalodasaban az a mod, ahogyan az egyenek onmaguk szamara mcgjelen-
nek? Gerard Vincent, a maganelet tortenetet kutato francia torteneti iskola tagja

arra hivja fel a figyelmet, hogy a legujabb korig a legtobb embernek esak bizony-
talan elkepzclese volt sajat arcvonasairol, vagy arrol, milyennek Idtszik kivtilrol a
teste. Az emberek olyan testben eltek, amelyet nem ismertek alaposan.24 Az 6n
reprezentdeidi - mikent a kozepkori irodalom vagy emberabrazolas tiikrozi - az
ujkort megelozoen kevesse materializalodnak, inkabb kapcsolodnak a spiritualitas-

hoz, es joval kisebb a jelentosege a kiilso megjelenesnek. E tekintetben is az erett

modernizacio, a 19. szazad hozott a tomegek szamara is elerheto valtozasokat:

a sajat kulso ismerete megszlmik privilegium lenni.25 A tukorrel valo rendelkezes

meg az 1800-as evekben sem altalanos: tobbnyire esak a borbely rendelkezik vele,

nala pedig esak ferfiak fordulnak meg. A szegenyebb csaladok otthonaiban meg a
20. szazad elso evtizedeiben is legfeljebb zsebtiikor volt, szinten elsosorban a bo-

rotvalkozas elosegitesere. A nagymeretu tiikrdk elterjedesc a fiirdoszoMk terjede-

sehez kapcsolodik. Vincent hangsulyozza, hogy a sajdt kiilsd alaposabb ismerete

elosegitettc az egyeni dntudat hatarozottabba valasat.

A rukor clteijedesevel egy idoben, vagy talan meg korabban jelenik meg min-
den k6phordoz6 kommunikacio ose, a fenykep. A 20. szazad jelentos gondolkodoi

23 Dr. Madzsar Jozsefne JAszi Alice: A noi testkultura uj utjai. Budapest, 1977. (eredetileg 1930.)
34 Gerard Vincent: Le coips et 1’enigme sexuelle. lu: Philip Aries Jacques Duby (szerk.): Histoire

de la vie privee. Send, Paris. 1 987.
25 Alain Corbin: Ihe Secret of the Individual, In: Michelle Perrot (szerk): A History ofPrivate Life

IV. From the Fires ofRevolution to the Great War. The Belknap Press of Harvard University Press,

Cambridge, Massachusetts, 1990.

velik ugy, hogy a fenykepczes felfedezesevel jar egyiitt az identitast ma sulyosan

fenyegeto koriilmeny felbukkanasa: a valosag es a fikcio kozotti hatarok lcomlasa.

Susan Sontag26 szerint a fenykepezes soran „elmosodik a hat&rvonal a esuf es a

szep, az igaz es a hamis dolgok kozotti kiilonbseg, a valodi dolgok kepmasat be-

agyazodnak a kepek kepmasai koze”. A fenykep ugyanis - irja Sontag, nem egy-

szeruen lemasolja a valosagot, banem ujra felhasznalja, semakka silanyitja. Hozza

hasonlban Bandriilard27 is ugy veli, hogy a fenykep valojaban az „optikai szem-

fenyvesztes” egy sajalos formaja, amely ugyan apr616kos reszletesseggel koveti a

valosagot, megis meslerseges, es onmaga is targgya valik. „A technikan keresztiil

a kerdes emigyen alakul: mi gondoljuk a vilagol, vagy a vilag gondol minket?

A fSnykepen keresztiil a targy nez 6s gondol minket.”

A mi szempontunkbol a fcnykepcz6snek az az aspektusa fontos, hogyan tiikro-

zodik az egyeni identitas helyzete a f6nykepezes iranti igenyben, es hogyan mutat-

koznak meg az egyenek a fenykepeken. Az kezdetektol fogva nyilvanvalo, hogy a

fenykep reszben resze, reszben closegitoje az egyeni identitas tudatanak - sokan

szerettek volna megorokiteni onmagukat masok, az utokor, gyermekeik, unokaik

szamara. A portrefesteszet kiilonosen nepszeriive valik a 18. szazadban, majd di-

vatta valt, hogy az emberek magukkal hordoztak szeretteik miniatfir arckepel.

Ezek a lehetosegek azonban elsosorban a tehetosek szamara voltak adottak, mig a

fenykep nem sokkal a technikai felfedezesek utan hozzaf6rhet(5v6 vail a hetkozna-

pi emberek szamara is. IVTegjelenese egybeesett az egy6ni identitaskereses felfele

ivelo szakaszaval. A fenykepeszek legfontosabb kliensci a 20. szazad feltorekvo

kispolg6ri retege, kispolgarok, kistisztviselok, vegyeskereskedok - „ok velik meg-

nyemi a fotografiaban onnon jelentosegiik megorokit6senek kifejezesi formajat” -

irja Sziiagyi Gabor28 hazai fot6tort6nesz. Amerikaban vandorfotografusok utazzak

be a videkel, fenykepeket keszitenek a farmercsaladokrol, es lehetoseget teremte-

nek, hogy a csaladfo a haz fo helycre akassza ki sajat kepet.29

Az „optikai szemfenyvesztes” k6ts6gkivul megvalosul a megrendelesre keszult

portrekon is: minden fenyk6peszettort6net megemliti a megrendelok azzal kapeso-

latos igenyeit, hogy a f6nyk6p6sz hogy igazitsa ki azt, ami az arcukban visszata-

szito, megfelelo beallitassal leplezze fogyatekossagaikat. A f6nykepek kulsdsegei

gyakran szinten azt sugalljak, hogy a kep nem a rnindennapi valosag resze, a feny-

kepezes unnepelyes aktus. A muterem szinhazra hasonlit, a szcrcplbk felveszik a

legszebb ruMjukat, a felvetelek beallitottak. Hamarosan felbukkan a retusalas es

a szinezes techniMja is. A fenykepezkedok sokasaga igyekszik hamis latszatot

kelteni onmagdval szemben. Bizortyara nem elhanyagolhatb kiilonbseg, hogy ek-

26 Susan Sontag: A fenyMpezesrdl. Budapest, Europa, 2010.

23 Jean BAtJi)Rn.i.ARD: Az utoko elotti pillanat. Budapest, Magveto. 119.

28 Szilagyi Gabor: A fotdmuveszet torlenete. Budapest, KepzSmuveszeti Kiad6, 1982. 73.

29 Frederic Barber - Catherine Bbrtho Lavenir: A media tortenete. Budapest, Osiris, 2004. 190.
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Marcuse hires konyveben 31 az elsok kdzott figyeli meg a fogyasztoi kultura
azon jellcgzetesseget, hogy utanzasra 6s konformizmusra kesztet. Meglcpo, hogy
az azota cltelt idoben a tarsadalomtudomdnyok alig reflektaltak arra a rcklamipar-
ban egyebkdnt szdles korben ismerl es alkalmazott osszefiiggesre, hogy ha sikeriil
sok emberhez egyidejuleg eljuttatni egy uzenetet, az nagy esellyel tdmeges utan-
zashoz fog vezetni. Nines sziikseg kulonleges tartalomra, eleg, ha az egydnek-
nek az az elmenye, hogy sokan masok, „mindenki” ugyanazt kedveli, csindlja. Az
utanzas evolucios kesztetesc a fizikai jelenlet eseteben is akkor a legerosebb, ha az
egyenek egy tomeg tagjai. A mozivasznon, a k6pcrnyon, a hatalmas poszteren
megjeleno azonos tartalom kepes felebreszteni ezt az drzest. Ilasonloan trivialis
effektus az iizeaet gyakori ism6tl6se - a sokszor hallott kep cs szoveg az egyen
akaratatol fiiggetleniil rogziil, gyakran eszrevetleniil.

Ugyanakkor fontos gyakorlati israerette valik az a megfigyeles, hogy a mozgo-
kep minden korabbinal hatekonyabban avatkozik be az azonosulas, az identitasepi-
tes folyamataba. A huszas-harmincas evekben mar dul. a sztarkultusz, a filmvasz-
non szcrepldk nemesak korabban nem ismert merteku nyilvanossagot szereznek
maguknak, hanem hiszterikus irnadatot, tdmeges utanzast. Nem meglepo, hogy
a 20. szdzad nagy diktatorai eldszeretettel 6s nagy hatekonysaggal hasznaltak fel a
fiimet a sajat celjaikra. A lelkes lomegek eldtt szonokolo Hitler es Sztdlin kepe
kitorolhetetlenul bclevesodott az emberis6g emlekezctebe, legyen szo az egyeni
identitas es a testisdg kapcsolatarol. Rrdemes kulon kiemelni Leni Riefenstahl te-
vekenyseget, amellyel a naci propaganda reszdvd tette a testi szepseg es ero kul-
tuszat.

A filmipar gyorsan novekedd politikai es gazdasagi befolyasaval mar a kezde-
tektdl hatassal van a mediumok hatasvizsgalalara is. A harmincas evekben az
Egyesiilt Allamokban kudarcot vail egy kutatocsoport erdfeszitese, hogy a filmek
fiatalokra es gyerekekre gyakorolt negativ hatasait alatamasztd kutatasaik eredme-
ny6t nyilvanossagra hozzak: a filmgyartok elerik, hogy a munka tobb evtizedre az
iroasztal iiokjaba keriil. A szerzok rezignicioval allapitjdk. meg, hogy a tarsada-
lomtudomany eredmenyei csekely hatdst gyakoroltak a filmek vildgara, es Holly-
wood fenntarthatta oncenzurajat. „Idordl iddre tortentek erofeszitesek, hogy a tar-
sadalomtudomanyokat bevonjak a. (mediatartalmakkal kapcsolatos) vitakba, de az
eredmenyek kivdtel nclkiil kiabranditottak azokat, akiknek erkolcsi vaey politikai
aggalyaik voltak.”32

rierbert Marcuse: The One Dimensional Man. Aylesbury, Abacus, 1972.
Garth S. Jowett - Ian C. Jarvie - Kathrrn H. Fuller: Children and the Movies. Media Influence

and the Payne Fund Controversies. Cambridte University Press, 1992. 120. A Payne Fund Studies
toitenele egyiittal magyarazatot szolgaitathat arra n6zve, mi6rt ncm szulettek raegblzhatd eredmenyek
a mediahatdsokkal kapcsolatban.
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A mozgokep azonosulasra geijeszto hatasa megsokszorozodik a televizio me-
diuma altal, amely ienyegeben a legtobb tarsadalom minden tagjat elerfe A televi-
zio ott van a lakasban, az cgyfitt elok egyiitt latjak. Az iizenetek a szemelyes dis-
kurzusok reszeve valnak, akar azert, mert a nezSket valoban erdekli, de akkor is

f

1

!.„°!
szlisagot vilt ki ’ mert tulsagosan tavol erzik maguktol - es anelkiil, hogy

kulonoskeppen a tudalaban lennenek, bensoseges tagjai lcsznek egy virtuaiis td-
megnek. A sorozatok tagjai reszevc valnak a szemelyes szocialis mezonek - a szak-
tudomanyban paraszocialis kapcsolat a neviik.

Aligha vonhato ketsegbe annak a jclentosege - irja Angelusz Robert - hogy a
mai komplex, zsufolt es kockazatos vilagban a televizio a nagykdzonseg csaknem
egeszevel kepcs kapcsolatot teremteni es meghatarozott kozlcraenyeket eljuttatni
„A figyelemnck cz a nagyfoku fokuszhlasa egy rendkivul differencial! statuszokat
es eletvilagokat atfogo tarsadalomban kozos elmenyek kialakitasaval es konstrua-
lasaval olyan feltetelcket teremtett, amelyek kozott - nemi nagyvonalusag mel-“ nem t0mk megcngedhetetlennek a vilagot egy globalis faluhoz hasonlitani.”33
Ebben a faluban azonban nines templora, fdter, sem lit, nines kul, ahol megallna-
nak beszelgetni az emberek, mikozben iiressb, eiettelenne valik a vaiodi falu vagy
varosresz is, amelyben eddig az eletiiket eltdk. A kepernydk tovabbra is tomcgevel
kmalnak azonosulast mintakat, esakhogy ezek nem vaiodi, hanem csinalt embe-
rck. Es vajon ki konstrualja a kozos elmenyeket? A televizio mukddtetdsdbcn egy-
re nagyobb teret nyer a partikularis, kereskedelmi erdek. Az ezredforduloia a koz-
szolgalati musorszdras szinte minden orszagban arcat veszti vagy megszdnik, az
clektronikus kommunikacio, az internet pedig eleve kereskedelmi cellal miikodik.
Kulonos paradoxon, hogy a mindennel atiitobb halekonysagu mediumok a kozdr-
dek kepviselete es kontroll nelkttl maradtak. Nemcsak a szabalyozas szunt meg,
hanem annak a lehetosege is rendkivuli mertekben besziikul, hogy kozerdeket
vagy egyeni latasmodol tukrozd termekek sziilessenek. Mulattato a nezd „musor-
fogyasztasanak ’ szereperol beszelni akkor, amikor a sugarzott musorok tartal-
mukban es kiilsosegeikben is egymas ikertestverei.

A Iegujabb cs napjainkra talan m&r a legbefolyasosabb medium, az internet lat-
szdlag lenyegesen nagyobb terel enged az egyeni kezdemenyezesnek, az interakti-
vitas lehetdsegeinck, am alapveloen ez is illuzionak bizonyull. Anyagi tamogatas
es megfeleld szervezettseg nelkiil a feltett tartalmaknak esak egy toredeke jut el a
szelesebb kozonseghez. Patricia Wallace,34 az intemetes kommurukacio pszicholo-
giai jel legzetessegeivel foglalkozo szerzo, arra is felhivja a figyelmet, hogy az in-
terneten megnyilvanulok kepzeletbeli szinpadon szerepelnek, kepzeletbeli kozon-
seg elott. Wallace elsosorban annak a veszelyet Mtja, hogy a forumok, blogok

33 Angelusz Robert: A lathatosag gorbe tiikrei. Budapest, 0j Mandatum, 2000. 62
34 Patricia Wallace: Az internet pszichologidja. Budapest, Osiris, 2002.
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szereploi tulbecsiilik a sokasagot, amely az iizenetuket latni fogja, ugy erzik, hogy
a „nagy nyilvanossaghoz” szolnak. Igy azonban az onbemutatas szerepjatek, el-

vesz a szemelyesseg, a visszajelzesek hatasara torteno korrekeio. Az „arctaian kd-

zonseg” masik veszelye a maganeleti titkok feltarasa: a kepernyo elott megszunik

az azzal kapcsolatos veszelyerzet, hogy illetektelen kezekbe keriilnek intim infor-

mdciok. Ugyanakkor az elektronikus mediumok mogott alio gazdasagi szerveze-

tek is joval credmenyesebbekke valtak a tekintetben, hogy a nekik tetszo iizenete-

ket az egyeneket, kisebb csoportokat megszolitva juttassak el a kozonseghez.

A tomcgkommunikacio artalmaival kapcsolatban sokszor hangoztatott erv,

hogy a nezonek modjaban ill elzami a kesziileket, mas adasra kapcsolni, az inter-

net a tartalmak rendkivuli sokasdght kinalja az egyennek, amelybdl valogathat.

Csakhogy a nagy tomegck sz^mdra kuldott iizenetek elol clrejtozni keptelenseg.

Az egydn vagy az egdszbol (igy a tarsadalmi diskurzus jelentds reszebol, az ese-

menyek kovetesebol) is kizarja magat, vagy kenytclcn kritikdtlanul magahoz en-

ged ni az ozonlo tartalmakat.35 Bizonyos uzenetfajtdk a kommunikacios esatornak

sokasagat uraljak, azokat is, amelyek az egyen szamara elzarhatatlanok. (Legdrdii-

lo hirdetesek, gigantposzterek, uzletekben mukodd kesziilekek.) A tomegkommu-
nikacio mai mukodese valdjaban eppen az egyeni viszonyulast teszi leheletlenne a

mediumok hasznalataval vagy az altaluk kdzvelitett tartalomrnal kapcsolatban.

„Ti mind egyenisegek vagytok!”36

A posztmodem valdsag es tarsadalom sok gazdasagi es tarsadalmi koriilmenye

(a lokalitas ledrtckelddese, a foglalkozasok identitaskepzo szerepenek megszunese
stb.) neheziti ma, hogy az egyenek letrehozzak egyedi identitasukat. Baudrillard

szavaival: „Eg6sz tortenet sziiletett a tirsadalmival szembeallitott szubjektumrol

es individuumrol. Mira azonban a szubjektum mintegy varazsiitesre eltunt. El-

vesztette a szabadsagat, sem az eredetenek, sem a finalitisanak nem ura tobbe,

mert a halozal tusza lett.”
37

Le Bart, az individualitas posztmodem valtozasairol irott konyvdbcn a legin-

kabb alapvetd valtozasok koze sorolja azokal, amelyek a testtel vald viszonyban

35 E sorok ir6ja szociilpszicholtigiai onkis6rlet gyandnt soha nera nezett meg egyetlen valosag-

show adast sem. Ennek ellenere az els6, nagy kdzons6ghatist kivdltb sorozatok utan tudta minden

szereplo nevet, a gySztesl& a fontosabb esemSnyeket is.

36 Idezet a Brian elete cirrili filmbdl. A jelenetben Brian aki tulajdonkeppen Jezus megszcmclyc-

sitoje - tobbszor ebnondja az (it unnepld tomegnek: „Ti mind kulonbozoek vagytok! Ti mind egydni-

segek vagytok!” mire a kozonsegbbl megszdlal egy ember „En nem!”
37 Baudrillard i. m. (27. lj.) 70.
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vdgbementek.38 Korabban a testi adottsagok - a nem, az alak, az arcvonasok, vagy
a betegseg, az eletkor - az identitast a leginkdbb meghatarozo jegyek voltak, bor-

ton es cgyuttal biztonsagos menedek, hiszen a testi sajdtossagok a legszigorubb
maganiigyeknek szamitottak. Ennek az identitasnak csak a korvonalait volt kepes
megvaltoztatni a ruha, vagy a frizura. A 21. szazadi ember szamdra uj helyzet allt

eld: a test a korabbitdl elteroen mar nem stabil es tehetetlen. hanem tetszes szerint

javilhatd, ujraalkothato. A stabilitasrol ugyan le kell mondani, de a lest nem a v6g-
zel tdbbd, sem az adottsagok, sem a korosodas. A sors adta test felvdlthato a meg-
alkotott testtel. Giddens idezett mimkajaban az anorexiaval kapcsolatban arra hivja

fel a figyelmet. hogy a keso modernitas idoszakaban nyomas nehezedik az egye-
nekre, hogy a testi megjelencsxikct alakltsak.39

Csakhogy a testet bdrtonnek tckintd al-szabadsagmozgalmak magukban foglal-

jak azt a burkolt feltetelezesl, hogy az egyenek rcndelkeznek valamifele elvont

szepseg- es tokeletessegideallal, amelyet a test bortonebol szabadulva megvalosita-
nak. Am az idealok mindig kiilso eredeluek, csak a nekiink felkinalt keszletbol

valogathatunk. A nagy tomegu mintabbl azonban nem lehct valogatni, reszben a

tnl sok lehetoseg miatt, de amiatt sem, mivel nem mukddnck a szemelyre szolo,

egyiitt did kdzdssegektol szarmazo kapaszkodok azzal kapcsolatban, mi a szep es

a csunya, a vonzo vagy a taszito. Ahogyan Christopher Lasch fogalmaz:

„Ma, amikor a nyilvanossdg 6s a kozosseg amyekka valtozott, vilagosabban latjuk, meny-
nyire szuksdgiink volt ra. Ezt az igcnyt hosszu idftre elfelejtettiik annak a kezdeti felszaba-

dultsignak a fenycben, ami a fejlett bels6 elet felfedezeset kiserle, egy olyan 61etet, amely
felszabadult a szomszedok kivincsiskodd szemldlddese, a falusiak eloitclctci, az idosek ta-

pintatlan jelenlete 6s minden alol, ami sziik, fojtogato 6s kisszcrii volt. Most azonban az is

lathatdvd vdlt, hogy kdzossegi eletiink osszeomlasa a maganeletiinket is szegenyebbe tette.

A kcpzeletiinkct m£r nem kotik kiilso kenyszerek, de a korabbiakndl joval inkabb ki van
tevc a belso impulzusok es szorongasok zsarnoksdganak. A fantazia nem szabad tobbe,

amikor felszabaditja dnmagat az aldl, hogy szembesuljon a vilag gyakorlati megtapaszla-

ldsaval.”
40

Az eredmeny a szemelytelen sema, amely mindenkire hasonlit, de valojaban

senkire sem. E szepsegideal egyik elsd kepviseldje Marilyn Monroe, a szexszim-

bolum, akinek akegyeiert a politikai es intellektualis elit prominens tagjai kiizdot-

tek, es akinek szinte minden arcreszlete plasztikai sebeszek munkaja volt. Tobb
mint szimbolikus erteku, hogy regi arcaval vaiodi nevet is levetetle. A babaszdp-
segd, jdtckra alkalmatlan baba a brandepites szabalyainak megfelelden a gyerek-

38 Christian le Bart: L 'individualisation. Paris, Les Presses Sciences, 2008. 232.
39 Gcodens i. m. (18. lj.).

40 Christpher Lasch: The minimal self. Chaucer Press, 1984.33.
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szobakban is megjelenik. Az, ami korabban „szexepiP’ volt - egy kicsit elalld fog,

vastagabb szemolddk egyszerre zavaronak, esunyanak latszik, a fogszabalyzot

viszont nem kcll szegycllni meg a kdzepkoruaknak sem.

Mdra az „identitasszabaszat” kivaloan jdvedelmezo gazdasagi ag lett. A htrfo-

lyamot bongeszve ertesulhetiink,41 hogy Kinaban jogszabaly kesziil a fiatalkoru

lanyok kdreben jarvanyszeruen terjedo plasztikai mutetek ellen. A sebeszek az is-

koldsoknak kedvezmenyeket adnak az arbol a nyari szunet idejdre. Kommentato-

rok szerint sok esetben a sziilok maguk is tamogatjak, hogy a gyerek szdpito mute-

ten essen at, mi tobb, kepesek valotlansagot allitani gyerekuk koraval kapcsolatban.

A kinai szakemberek ellenzik a tizenevesekcn vegzett esztdtikai muteteket, mert a

fizikai novekedes ebben a korban meg nem fejczdddtt be teljesen, az arcaranyok

valtozhatnak. A kinai fiatalok a leggyakrabban szemhej- es orrmutetet igenyelnek.

hogy csokkentsek megjelenestik azsiai jelleget. A. del-koreai nok 20%-a esett mar

at szepeszeti operacion, mas adatok szerint ez az arany a 18-30 evesek koreben

eleri a 75%-ot. Bcszamolok szerint nemesak a nok, a ferfiak is egyre tobbszor for-

dulnak plasztikai sebeszhez a kiilsejiik atalakllasa erdekeben: a paciensek gyakran

egy hires mediasztdr f6nykepet viszik magukkal. A jelenseget a vidcofelvctclcken

megszolalo del-korcaiak azzal magyarazzak, hogy novelni szeretnek versenykd-

pcsscgiiket es tdrsadalmi eselyeiket. Japan bloggerek 2013 tavaszan mcglepd fel-

fedezest tettek: a del-koreai szepsegverseny elsd 12 helyezettjenek aredt egyfor-

ma s6ma szerint alakilottak. Bar kesobb felmeriilt, hogy a kepek is manipulaltak,42

a Huffington Post kotnmentatora megallapitja: hasonlo volt a helyzet a 2012-es

Miss Amerika szepsegkiralyno-valasztason. Az ott induldkon is lathatd volt a sze-

peszeti sebeszet hatasa. A helyzetrol beszamolo riporter szuksegesnek latja leszo-

gezni: ez egyebkent magantigy 6s szemelyes ddntes kerdese.43 Csakhogy a szepe-

szeti sebeszhez fordulo kelet-dzsiai es amerikai hdlgyek kdzdtt van egy jelentos

kiilonbseg: a ferde szem, az etnikai sajdtossagok korabban az egyeni identitas fon-

tos alkotoelemei voltak. A plasztikai sebeszet fontos kozpontja a konzervativ Iran

is, ahol az orrplasztika hddit lomegesen a nok koreben. Mikdzben a globalis vilag

nemzetek folotti szervezetei tdrvenyekkel, hangos retorikaval ktizdenek a rassziz-

mus ellen, az egyetemes szepsegideal feher es europai. Iliszen fehdrek 6s euro-

paiak a kepcmydkdn lathatd sztarmenedzserek, a leggazdagabb emberck, a legsi-

kcrcscbb filmszereplok - a reklamokat pedig azert uraljak, mert ok tetszenek a

legjobban az embereknek.

41 http://szepsegapolas.tlap.hu/magaziikesztetikai-celu-plasztikai-scbeszeti-beavatkozasok-divatja-

kinaban-mar-tiltanak-a-fiatalkoruak-koreben/

http://www.elitmed.hu/ilanx%irvilag/kinai_<iivat_plasztikai sebeszet tincdzsereknek_10143/

47- http://fashionista.com/'2013/08/miss-korea-contestant-confcssions-plastic-surger/

http://www.huffingtonpost.com/201 3/04/25/miss-korea-contestants-201 3-photos_n_3 1 57026.htxnl

43 http://kotaku.com/blame-pholoshop-for-koreas-beaiity-quccn-clorics-482285894
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A test es az identity kozotti eltorzult viszony masik latvanyos feliilete a kovcr-
seg-sovanysag dimenzioja. Bar a koros sovanysagot, az anorexiat a legtdbben ct-

kezesi zavaraak mindsilenek, a szakemberek szeles koru tapasztalata szerint a
testkep zavararol van szo. Az anorexias Idnyok meg akkor is kovemek latjak on-
magukat. amikor mar eletveszelyesen lefogynak. De ez a jclenseg viszonylag uj

fejlemeny az anorexia kortorteneteben: bar raag&t a betegsdgct mar az 1800-as
evek vegen ismertek, a testkep torzulasa, a koversegtdl vaI6 fobia az 1960-as evek
korieirasaiban jelenik meg eloszor.44

Megjegyzendo, hogy a termeszetellenes sovanysag ma mar egyaltalan nem kor-

latozddik az evest kenyszeresen elutasitok viszonylag szuk csoportjara: a nagy di-

vatccgek minden tiltakozas es korlatozasi kiserlet ellenere agarsovdny (6s gyakran
fiatal, vagy gyerekkoru) lanyokra aggatjak ruhamodelljeiket. Szakszerfi szociolo-

giai vizsgalat eredmenyei ugyan nem ismertek, de az alkalmankenl megkerdezett
ferfiak egyike sem taldlta vonzonak a kiallo csontozatu lanyokat. Egy magyarazat
szeri nt a divate6gek az6rt alkalmazzak oket, mert minimal is domborulataikhoz
alig kell szabni az anyagot. Minden irracionalitas ellenere sikeriilt megteremteni
az ehenhalas hataran lantorgd szepsegidealt, amelyet sokan kovetnek, hogy a „ver-

senykepesseguket” fokozzak.

Az anorexia jelentosege azonban ma mar eltorpul a vilag egyik legnagyobb
kozegeszsegiigyi problemajava valt elhizas mogott. A WHO adatai szerint tobb

mint egymilliard a tulsulyos emberek szama, cs t5bb szazmilliora teheto az elhi-

zottake. Az elhizas olyan orszagokban is megjclcnt, ahol tobb evszazados hagyo-
many volt a mertekletes taplalkozas, peldaul Indiaban es lndoneziaban.

Az elhizottsag terjedeseben termeszetesen nem valamifdle szepsegideal kovete-

se jatssza a donto szerepet, hanem az egyen es szervezete kozott sulyosan meg-
romlott viszony. Mikozben a WHO es az elhizassal foglalkozo mis nemzetkozi
szervczetek kizarolag az egyenek rossz szokasait, a tulzott kaloriabcvitelt es a
mozgasszegcny eletmodot karhoztatjak az elhizottsag kialakulasaban, a szakertok

es a kozonsdg szamara is nyilvanvalo, hogy a tornegkommunikaeio meghatarozott
tartalmai alapveto jelentoseguek az elhizas tomegesse valasaban. A hatasnak csak

az egyik resze a marketing, az etkezcs kultusszd emelese, az elelmiszereket es a

veluk foglalkozokat bemutat6 show-k, kiilon csatomak. Legalabb ennyire jelentos

azoknak az iizeneteknek a hatdsa, amelyek azt sugalljak, hogy nines szukseg az

onszabalyozasra, a boldogsag azonos a testi sziiksegletek azonnali kielegitesevel.

Forgacs Attila, a problema egyik neves hazai szakertoje idezi azt az adatot, amely
szerint az egyenek az elelmiszer-vasarlasra vonatkozo dontesek 70%-at nem terve-

zett, impulziv, felig tudattalan hatasokra hozzak.45 Figyelemrc m61t6 - peldaul a
H1N1 jarvany sohasem bizonyitotl veszelye elhiiritdsat c61zo anyagi dldozatokat 6s

44 Csauai Mhrta ErAs Ferenc: Testhatarok es enhatarok. Budapest, J6szcveg, 2000.
45 http://www.matiid.iif.hU/2010/l 1/03-htm

egyeb erdfesziteseket tekintetbe v6ve hogy sem a nemzetkozi szervczetek, sem

a nemzeti kormanyok nem foglalkoznak komolyan az elhizottsagnak az egyenek

eletet nyomorito, az egeszs6giigyi kasszakat pedig mar a kozeljovdben sulyosan

terhelo elhizottsag 6s az evesre buzditd marketing dsszefuggcseivel.

Tabudongetes

Az egyeni identitassal valo rendelkezes fontos aspektusa, milyen merlekben kepes

az egy6n tudatosan ellendrizni sajat keszteteseit. szuksegleleit. A nyugati kultura

modem 6rtelemben vett individuuma a modernizacios eszmevilag normai szerint

az6rt is kepes a sorsa iranyitasara, mivel - amellett, hogy elddeinel jobban 6rti a

tcrm6szet es a tarsadalom mukod6set — nem rabja az. osztoneinek, a jovd erdeke-

ben kepes uralkodni rajtuk, maga szabja meg, mikor es milyen feltetelek kozott

enged nekik. A nem az europai civilizdciohoz tartozo nepekkel valo talalkozdsok

tovabb erdsitettek a polgarosodo Eurdpa kdzfelfogasat, amely szerint a civilizdlt-

sag a belso keszteteseken valo uralkodast jelenti 46

Norbert Elias
47 az europai civilizacio kulturtortenetenek vizsgalata kapesan

arra a kdvetkeztetesre jut, hogy a „civilizaltsag” hianyai nemesak a termeszeti ne-

pek koreben voltak jelen, az europai kulturtortenetnek is voltak hasonlo korszakai.

Csakhogy Europaban - hivja fel a figyelmet Elias - vegbement egylajta fejlodes,

a civilizacio folyamata, amelynek soran korlatozas ala keriiltek a nyers testi sziik-

segletek, a mohd 6s g6tlastalan etkezes, kialakult a tisztasag 6s higiene kultusza,

korlatozas ala keriilt a szexualilas es a „tamado kedv”.48 A belsd impulzusok, va-

gyak kielegitese civilizalt formal oltott, letrejott a belso tiltas, a „feszelyezettseg”

erzese - amely nem mas, mint a civilizacios gatlasok, a szegyen, a buntudat alapja.

A sz6gyennek ezen tul nemesak az onkontroll mukod6s6ben van fontos szerepe,

hanem az egyen meltosaganak megorzeseben is - hivja fel a figyelmet Schneider,

amerikai csaladterapeuta.49 A fajdalom, a sulyos szenvedes, az eves es az urites

nyilvanossa tetele valojaban a dehumanizdci6 veszelyet jelenti, azt, hogy az egyen

testi funkeioira redukalodik.

44 Bar a hires antropologusok Margaret Meadtol Roheim Gez4ig ugy tekiutettek az altaluk vizsgalt

6ceaniai, auszlral stb. torzsekre, mint a tenneszet „romlatlan gyennekeire”, va!6jaban ekkor mar nem-

igen volt a foldon olyan nepcsoport, amelyet nc crintett volna a nyugati befolyas, a hitterites, a keres-

kcdelcm.

4’ F.lias 1936-ban kfeziilt munkaja, A civilizacio folyamata csak a hatvanas evekben valt sz61cs

korben ismertt6 a tfirsadalointudomanyban.

4* Mcglepo, hogy a hasonl6 temakkal foglalkozo, raadasul. gyakran azonos forrasokat is hasznhlo

Foucault soha nem hivatkozik Elias munkaira.

49 Carl D. Schneider: Shame, Exposure and Privacy. New York, Norton, 1991.
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David Riesman, aki - a mai globalizacios feitetclekct sok tckintetben meg-
elozd - egyesiilt allamokbeli tapasztalatait irja ie, m&r 1954-ben eszleli, bogy az
embereket iranyfto korabbi belso iranytuk hatasa csokken, 6s a viselkcdes sza-

bdlyozasa egyre inkabb a kulso korlatok hatasa ala keriil. A. 80-as evektol ezt a
folyamatot nagym6rtekben felerositik akibontakozo global izacio gazdasagi cs tar-

sadalmi hatasai. Az eves, a szex, a nemiseg ingereinek allando jelenl6te a kepcr-
nydkdn es a Icirakatokban. a gatlasok felepiilesenek, tartossaganak az utjaba all.

Ahhoz, hogy adott esetben kepesek legyiink uralkodni etvagyunkon, szexudlis vd-
gyainkon, megfelelo onuralommal rendelkezziink ahhoz, hogy ne toroljuk meg
eroszakkal a serelmeinket, rendelkcznunk kell azzal a kepesseggel, hogy az adott

vagyat es a hozza kapesolodo kdpeket eluzziik a fantaziankbol. Az erofeszitest

azonban lehetetlenne es ertelmctlcnne teszi, hogy egesz kulturank, mindennapi 16-

tiink egyre inkabb telltett ilyen jellegh ingerekkcl. Latszolag a 68-as mozgalmak
folytatasakent, a valosagban azonban a globalizalt gazdasag es fogyasztas kivanal-

mainak megfeleloen a „tabuk ledontese” ideo!6gidvd, a kozfelfogast alakito norma-
va valt. A ledbntendo tabuk azonban nem egyebek. mint azok a civilizacios gatla-

sok, amelyek az europai kulturaban evszazadok alatt fel6pultek.

E temaban is boseggel allnak rendelkezesre akluilis 6s jellemzo p61dak. Az idei

(2013) miskolci CineFest fesztivalrol szolo tudositas egyik alcime a Port.hu-n
6ppen a tabudontes volt. A program emblematikus darabja a szmtcn a 2013 -as
cannes-i filmfesztivdlon Aranypalma dijat nyert Adele elete cimQ francia film volt.

A filmben a kritikusok egy resze szerint a pornografia hataral surolo, mdsok sze-

rint at is billend hosszu naturdlis szexualis jelenet lathato. Ugy tunik, hogy a k6p-
sorok meg az edzctt filmkritikusok „feszelyezettsegerzeset” is felkeltettek: az
Origo kritikusa50 meglepodik, hogyan mehettek bele a szinesznok, hogy ilyen fel-

vetelek keszuljenek r61uk. A CineFest fesztival riportere szerint elterjedt, hogy a
filmen nem a szereplok nerni szervei ldthatok kozelrol es anatomiai reszletesseg-

gel, hanem alnemiszervek, prot6zisek. Mas biralok dicseroen allapitjak meg, hogy
a fiatalabbik szinesznot, aki mindossze 19 eves, egydltalan nem feszelyezik a ka-

merak, mindent batran megmutat. Hasonlb clismercssel nyilatkozik a kritikus egy
szinten mostanaban vetitett film — a cime: Egy francia csalad szexualis eletenek
kronikdja - szereploirol, akik teljes termeszetess6ggel vesznek reszt szexualis jele-

netekben a kamera eldtt.

Figyelemrc melto az a szokatlanul obszcen hangnem, ami az Adele elete cimu
francia film kommcntaijait jellemzi, 51 es mindennel meggyozobben tukrozi az ele-

mentaris hatast, amit az intimitas elleni kiilonosen durva tamadds kivdlt. A kriti-
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kak egysegesen elragadtatott hangnemet akdr valamifdle hivalalos kulturpolitika is

vezenyelhetne - de bizonyosan nem ez a helyzet. A hangos 6s uniform tetszesnyil-

vanitas abbol fakad, hogy a fifmrol nyilatkozdk nem keriilhetik el a naturalis

szexjelenet minositcset (mikozben tobben gorcsosen bizonygatjak: csupan jelentek-

telen szerepe van a filmben), mdrpedig a szexualis kerdesekrol valo megnyilvanu-

lasok mindenkeppen lelepleznek valamit az erlekelo intim viselkedesebol is. Valo-

jaban ez az, amit az 6rt6kel6k a sematikus dicshimnusszal el akarnak keriilni.

Meglepo modon senki nem firtatja, hogyan lehetseges, hogy a „muveszfilmek-

ben” 16nyegeben teljes mertekben letjogosultsagot nyert a pornografia — az emlitctt

k6t film ebbol a szempontbol nem szamit ritkasagnak amit nehany eve meg a

bulvar mfifajahoz tartozonak iteltek a kritikusok. Hasonlo a helyzet az onc6lu na-

turalis eroszak jeleneteivel, amelyekrol sok evtizede, az ennek ellentmondo szeles

kbru tapasztalatok ellenere, jol fizetett szakertoi apparatus segits6g6vel dliitjdk a

tartalomszolgaltatok, hogy nincsenek hatassal a nezok mentalitdsdra.

A civilizacios gatlasokra nines sziikseg, mert akaddlydt k6pezik a kritikatlan

fogyasztasnak, lehetove teszik a lemondast, a sziiksegletek rangsorolasat - a sziik-

segletekhez valo viszony egyeni modjdt. Csakhogy a belso szabalyozas hianya-

nak problemai lekepezodnek a szexualitds 6s az eroszak torvenyi kezeleseben.

A transznacionalis szervezetek hidba igyekeznek egyre szigorubb torvenyekkel

szabalyozni az egyenek szexualis 61et6t 6s igyekeznek megakadalyozni az eroszak

indokolatlan kirobbandsdt kontrollalatlan (es kontrollalhatatlan) feltetelek kozott,

peldaul a csaladban. Az intim helyzetekben kizarolag az egyenek belso fekrend-

szere kepes hat6konyan iranyitani a heves erzelmeket. Mig korabban a hagyomdny

6s a kozvetlen komyezet nyomasa bizonyos fokig kepes volt a kiilso szabalyozdsra,

a torv6ny es a hatosag keze nem er el a haloszobaig, a joggyakorlds ilyen feltetelek

kozott -• bizonyfthatatlan, hogy tenylegesen mi tortent - esak a jog parodiaja lehet.

Az identitas jovoje - sziiksegunk van-e identitasra?

Nem mindenki latja ilyen borusan az egyeni identitas helyzetet.

„Ironikus motion az egyen elszigetelodese es a tarsadalmi 16t kozott fcsziilo ellentmondas a

hagyomanyos ertelemben vett individuum megszunesehez es egy kiserteties valosag lctre-

jottehez vezetett. Az clektronikus egyen szabadsaga korldtlan; mindeniitt ott lehet, megis

egyre inkabb tudatara ebred annak, bogy a val6sagban sehol sines. Olyan kivaltsag ez,

amely mindeddig esak Istennek vagy a klserteteknek adatott meg” — Irja Richard Kriesche5*

osztrak miivcsz 6s filozdfus.

50 Varoa Ferenc: Nyaljai, kekhaju lany! Origo, 2013. m&jus. http://wvw.origo.hu/filinklub/blog/

kritika/20 1 30525-nyaljal-kekhaju-lany-b3ue-is-the-warmest-colour-la.html
51 Nem idezetn dket szo szerint, inivel nem celom, hogy tovabb noveljem a nyilvanossdgukat. 52 http:/Mww.c3.hu/scca.4)utterfly/Kriesche/syxiopsishu.html
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Ropolyi Ldszlo a szabadsagnak az internetes kommunikacio altal teremtett uj

lehetos6gcirc Mvja fel a figyelmct: a hdlolet tartozekanak tekinti a korlatozasok el-

leni tiltakozasL a hatalomeilencssdget, amelynek pelddival a hires szivarogtatok

kapcsan a kozeimultban taldlkoztunk. Ropolyi allaspontja szerint a halolet sok er-

telemben kedvez az individualitasnak, raivei szakbrtok ndlkiil, maga valogathat a

vilaghalo hallatlanul gazdag tudasanyagdbdl.53

Szep szammal vannak ugyanakkor szakertdk, akiknek a mondanivaloja alig

burkoltan a mai az egyenekre alkatreszkent tekinlo vilagtdrsadalom 6s gazdasag

apologiaja. Kozejiik tartozik Christakis es Fowler.54 Konyvtik egyik fejezetbben

— a cime Az emberi szuperorganizmus — azt fejlegetik, hogy az emberi kapcsolatok

halozata5s egyfajta szuperorganizmus, sajal anatom iaval es elettannal, olyan, mint

a sejtek egyuttese, vagy a kangyaboly. A hangya csak azert kepes oss/etett cselek-

vesre, mert a boly mas tagjai ezt elosegitettek - irjak a szerzok, es ez kevesse is

vitathato. Legfeljcbb az okozhat nemi megdobbenest, amikor a hangyakat az iirha-

josokkal hozzak parhuzamba. (Ezzel az emberkeppel ketsegkiviil osszeegyeztethe-

to az elctiiket potencialisan felaldozo Mars-utazoke.) Nehany sorral kesobb szinten

6k fejtik ki: a hangyak egycs egyedei nem intelligensek, csupan a boly egesze az.

A „szuperorganizmusok” intelligenciaja nem is fiigg attol, mennyire intelligensek

a tagok. Alldspontjuk szerint az, ahogyan az emberek a 20. szazad folyaman ki-

epitettek Anglia vasuthalozatat, „erosen cmlekeztet” arra, ahogyan a gombak
- melyek szinten szuperorganizmusokat alkotnak - cgymassal egyuttmukodve
csatornakat alakilanak ki az erd6 talajdban. A halozatok - nyugtatjak meg az ol-

vasot - tulelik tagjaikat, a halozat fennmarad, ha kicser616dnek benne az emberek,

ugyanhgy, ahogyan a sejtek egymas helyere 16pnek a szcrvczetiinkben, vagy a szd-

mitogepek cserelodnek a szerverkozpontokban. 56 Ugyanezek a szerzok lelkesen ir-

nak azokrol a szamitogepen jatszhalo tarsasjatekokrol. ahol az egy6nck egy masik
identitassal, avatarral jatszanak. Az altaluk idezett kutatasi tapasztalatok szerint a

vonzo avatarokkal jatszoknak nott az onbizalma, ezert az ilyen jatek aldasos ha-

tassal lehet a lelki betegsegek gyogyitasara is.
57

53 Ropolyi Laszlo: Az internet termeszete. Budapest, Typotex, 2006.
54 Nicholas A. Christakis James H. Fowler: Kapcsolatok halojaban. Mire kepesek a halozatok es

hogyan alakitjak a sorstmkat? Budapest, Typotex, 2009. 309.
55 Alconyv sokfajta feluletessegenek egyike, hogy a szerzok altalanoss&gban beszelnek halozatok-

r61, bar az eloszobbl kidcriil, hogy fokent az internet altal teremtett halozatrol van szo.
56 Christakis—Fowler i. m. (54. lj.), 322. Aligha kell bizonygatni, hogy e tudomanyosnak tunc

soroknak van politikai uzenete. Ahogyan a konyv egeszenek, a fejezetcimeknek is: „Amikor mosoly-

gnnk, az egesz vilag mosolyog veliink”; „Szeresd azt, akivel egyiitt vagy”; ,,Egeszebenj6”. Mosolyogni
azonban keves okunk van, ha megtudjuk, hogy a konyvet tudomanyos mukent tartjak szamon,

15 nyelvre forth'tottak le, cs a szerzdk a legrangosabb amerikai kutatohelyek sztaijai.
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Susan Greenfeld a 21. szazadi identitasrol szolo konyv6bcn szint6n nem tartja

kiilonosebben negativ jelensegnek, hogy a 21. szazad kozepcnck tarsadalma mis-

k6nt fog festeni, mini a mai. „Nemcsak kiilsoleg fognak jobban hasonlilani egy-

mAshoz az emberek - eletkorukat, arevonasaikat es testi jegyeiket illetoen egy-

arant hanem kevesebb lesz a kulonbseg a szcmleletmodjukban is, mert kozos

lesz bennuk a Se«/d-forgatok6nyvben jellemzett reaktiv es interaktiv hajlam” -

irja.
58 Lehetseges, hogy ezek az emberek rovidebb ideig tudnak majd figyelni, es

elvont fogalmak helyett inkabb k6pekbcn gondolkodnak majd. 6 azonban azt sem

latja kiilonoskeppen tragikus fejlem6nynek, hogy „hatlerbe szorulhat a veszelyke-

riiid magatartas is”, illetve, hogy „szemelyes identitasuk aliglianem fejletlcnebb

lesz, es anonim mivoltukban, cgdjuktdl es enkepiiktol megszabadulva foltehetoen

jobban tudnak majd egyiitt lelezni, mini 20. szazadi elodeik”. Majd igy osszegzi

mondanivalojat: „Egyszoval, 61etukben tobb lesz a kenyelem, a vidamsag es keve-

sebb a tartalom.”

Manuel Castells, a globalizacio ambiciozus kutatoja, a globalis halbzatok halal-

ma elleni ellenallas igeretes lehetosegei kdzott tartja szamon a kulturdlis idenli-

tast
59

. Az identitas hatalmat bemutato koteteben nehany olyan kozosseg eletet mu-

tatja be, amelyek ideig-oraig sikeresen szalltak szembe a halozatos hatalom

intezm6nyes hordozoival. Kozejiik tartoznak az iszlam fundamental istak, a mexi-

koi zapatistak vagy a kornyezetvedo mozgalmak kepviscloi. Ezekbol a kozos-

segekbol remenykedik Castells - uj szubjektumok johetnek letre, amelyek a

tarsadalmi atalakulas kozvetltoive valhatnak. A zapatistak bemutatasanal kiilon

hangsulyt helyez arra, hogy tevekenysegiiket nagymertekben elosegitettek az

elektronikus kommunikacio altal nyujtott lehetosegek. Konyvenek legujabb, 2010-

es kiadasaban a szerzo igazolodni latja kontbbi joslatait a kulturalis, ezen beliil

kiilonosen a vallasi es ctnikai identity novekvo szerepevel kapcsolatban.

Vagy megis Baudrillard-nak van igaza, aki klonozott es ready-made szemelyi-

segrol beszel? „A ready-made szemelyiseg ultramodern termek. Nem polgari, ha-

nem posztmodern individuum. Nem szamit szubjektumnak, mert valamifele klon-

na vdlt. A statusza kulonos, olyan, mint egy reszecskc, testecske, molekula, az

egysejtii statusza. A ready-made szemelyisegnek nem adatott meg, hogy sorsa le-

gyen. Azt mondhatnam, hogy egy sajat magan vegzett fatalis kis6rletre cserelte be

a sorsdt.”60

58 Susan Greenfeld: Identitas a XXI. szdzadban. Budapest, ITVG konyvek, 2009. 259.

59 Castells i. m. (11. lj.).

60 Baudriu.ard i. m. (27, lj.) 66.


